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Jasełka to widowisko o narodzinach
Jezusa z Betlejem, historycznie sięgające
roku 1223. Mówi się nawet, że anioły tańczą
ze szczęścia, gdy widzą, jak takimi widowiskami czci się Boże Narodzenie. Jeżeli to
prawda, to 16 grudnia anioły naprawdę tańczyły, bo w tym właśnie dniu Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną, hołdując tradycji, urządziła dla mieszkańców miasteczka
i okolic jasełkowe widowisko pod maksymą
„Zatrzymaj się, Bóg się rodzi! Pokłoń się,
oddaj Mu hołd!”.
W przygotowanej w sali OSP scenerii
- pustynia rozświetlona blaskiem betlejemskiej gwiazdy, oglądaliśmy spektakl w wykonaniu uczniów klas III a i III b.
Tegoroczne grabowskie misterium ukazało narodziny Mesjasza poprzez histo-

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Zatrzymaj się, Bóg się rodzi!
rię trzech Mędrców, poprzez trudy ich
wędrówki, niepokoje z nią związane i pragnienie spotkania z Kimś tak bardzo oczekiwanym. Szlak ich wędrówki wiódł przez
dwór Heroda, a odnalazłszy Dziecię, złożyli
Mu dary. Sami też otrzymują dar – pragną
trwać przy wartościach mających swe źródło w Bogu. Oddając pokłon i hołd Bogu
stajenkę odwiedzali też pastuszkowie i ludzie
z wioski, a wracając od Nowonarodzonego,
radowali się z otrzymanego daru miłości,
dzielili się Bogiem i Jego miłością z innymi
ludźmi. Wszystkiemu towarzyszyły aniołki,
chóralnie wyśpiewując polskie kolędy.

Każde jasełka wzywają do dzielenia się
miłością. Te w wykonaniu dzieci z grabowskiej szkoły były wezwaniem skierowanym
do nas, abyśmy, tak jak trzej Mędrcy, szukali
Jezusa, bo w Betlejem pojawiła się światłość, która trafiając do szlachetnych serc,
nigdy nie utraci swego blasku.
Grabowskie jasełka według scenariusza
Marii i Pawła Wawrzyniaków pomogły przy-

gotować nauczycielki - Małgorzata Sowa
i Monika Olczyk, przy wydatnej pomocy
rodziców, którzy przygotowali kostiumy dla
dzieci i przywozili je na próby. W rolę Maryi
wcieliła się Jagoda Madej, Józefem był Alan
Witecki, zaś Baltazar to Patryk Kozłowski,
Melchior - Łukasz Serafinowski, Kacper Mikołaj Kędziora, a małego Jezusa zagrał,
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jakby stworzony do tej roli, przedszkolak
Tomek Wawrzyniak.
Na zakończenie jasełek burmistrz Grabowa oraz proboszcz parafii złożyli wszystkim
mieszkańcom
bożonarodzeniowe
życzenia, a dyrektor szkoły - p. Beata Mikołajewska-Marczuk, podziękowała gościom
za przybycie, a dzieciom, nauczycielom
i rodzicom za to, że dzięki nim mogło odbyć
się kolejne tak piękne świąteczne widowisko.

J. Jangas

GMINNE SPOTKANIE
WIGILIJNE

JAK DIABEŁKI Z ANIOŁAMI DO WIGILII ZASIADŁY
W niedzielę - 16 grudnia 2012r., już
tradycyjnie, w gminie Kraszewice odbyło
się spotkanie wigilijne, podczas którego
opłatkiem podzielili się emeryci i renciści,
ludzie samotni, członkinie KGW, władze
samorządowe gminy i powiatu, księża
oraz zaproszeni goście.
Uczestnicy spotkania w świątecznej
atmosferze składali sobie życzenia, spożywali wigilijne potrawy oraz w towarzystwie zespołu „Zaprośnianki” śpiewali
kolędy. Tym razem gospodarzem spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich
z Jeleni, które zajęło się organizacją
uroczystości.

Rada parafialna w Marszałkach
wraz z ks. proboszczem

Uroczystość uświetnili swoim przybyciem: europoseł Andrzej Grzyb, członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski oraz przedstawiciel senator Andżeliki Możdżanowskiej.
Wigilijnych gości przywitał wójt Józef
Olszewski, składając wszystkim bożonarodzeniowe życzenia. Uroczystemu spotkaniu towarzyszyło przedstawienie tradycyjnych jasełek w wykonaniu uczniów
ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Karola Wojtyły oraz oddziałów specjalnych w Jeleniach.

Marta Pijanka
www.kraszewice.pl

Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Marszałkach
zaprasza na

zaprasza na

WIECZOREK
KARNAWAŁOWY

który odbędzie się 19 stycznia 2013
r. o godz. 19.00
w sali OSP Marszałki.
Do tańca przygrywać będzie
zespół Nicram
Bilety w cenie 130 zł od pary
Pyszne jedzenie i dobra zabawa
tel. 605 065 316, 62 730-59-61

Miejsce: sala OSP w Marszałkach
Data i godzina: 09.02.2013r.
Godz. 19.00
Cena: 130 zł od pary
Atrakcje: miła atmosfera, pełna konsumpcja, wspólna biesiada i zabawa do
białego rana

BAL KARNAWAŁOWY,

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel.: 724
587 316, 695 822 246

Wiele ciepła, ale też spontaniczności
mają w sobie Wigilie organizowane przez
placówki wchodzące w skład SOSW
w Ostrzeszowie. Nie inaczej było podczas
tegorocznej Wigilii, odbywającej się 20
grudnia.
Prym wiedli tamtejsi gimnazjaliści, którzy to zaskoczyli wszystkich oryginalnym
przedstawieniem jasełkowym. Próżno by
szukać w nim pastuszków, trzech króli,
a nawet Maryi z Józefem. Za to bohaterami
tej opowieści są anioły i… diabły.
Treść jasełek można przedstawić
w kilku zdaniach: Lucyfer zaniepokojony
tym, co dzieje się w niebiosach, wysyła
(wystrzeliwuje) tam Borutę, by zbadał
sprawę. Ten, po krótkim pobycie w niebie, wraca do piekieł i melduje, że trwają
tam przygotowania do obchodów Bożego
Narodzenia. Diabły decydują się pokrzyżować szyki aniołom i popsuć uroczystość.
To się nie udaje, bowiem ulegają anielskiej
dobroci i gościnności – zostają zaproszeni
na wigilijną ucztę. W finale zaś wraz z aniołami tańczą poloneza śpiewając „Bóg się
rodzi”.
Trzeba dodać, że przedstawienie to
zyskało uznanie nie tylko gości uczestniczących w uroczystości, lecz zdobyło I
miejsce na niedawnym przeglądzie przedstawień jasełkowych i wigilijnych w Jarocinie. Sądzę, że spory wpływ na ten sukces

miała właśnie ta nieco przewrotna i oryginalna pointa jasełek.
„Jest taki dzień, kiedy wszyscy wszystkim ślą życzenia” – mówił burmistrz,
życząc i obecnym, i nieobecnym zjednoczenia przy wigilijnym stole i przeżycia
w radości świąt.
Życzenia świąteczne złożyła też pani
wiceburmistrz.
Goście sypnęli prezentami, które wzbogaciły biesiadny stół. Przed przystąpieniem do wigilijnej wieczerzy ks. Jacek
Pochanke pobłogosławił dary stołu. Wyraził przy tym życzenie, by więcej było w nas
serdeczności, pokoju, byśmy byli dla siebie dobrzy. „Starajmy się, jak owe diabełki,
coraz bardziej upodabniać do tych pięknych aniołów” - mówił.

Potem zaś rozpoczęło się spontaniczne
składanie życzeń, bo to one zawarte w białym opłatku są w Wigilii najważniejsze.
Jednakże najwięcej radości sprawia
dzieciakom zawsze św. Mikołaj. Bez trudu
trafił w progi bursy, by wszystkich sprawiedliwie obdarować.
Ale nie tylko Mikołaj przyniósł prezenty,
były jeszcze nagrody za udział w akcji
„Stań po zielonej stronie mocy”. Najwięcej zużytego sprzętu uzbierała kl. I b, zaś
szczególnie w tej akcji wyróżniał się Mateusz Ciechalski z kl. III c.
Jak widać diabełki i aniołki z tutejszego
gimnazjum nie tylko „bujają w obłokach”,
ale robią wiele dla mieszkańców ziemi.

K. Juszczak

